บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8477
ที่ นน ๑1๓๒/191
วันที่ 4 มีนำคม 2563
เรื่อง
เรียน

รำยงำนผลกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบประจำปีของหน่วยงำน
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

ตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรแผนป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่ กำรปฏิ บัติ ได้ อย่ำงเป็นรู ปธรรม ตำมกำรด ำเนิน งำนเพื่ อกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยกำรประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำย ด้วยแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EvidenceBased Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของหน่วยงำนในสังกัด ที่กำหนดให้หน่วยงำนมี
กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีของ
หน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
กลุ่มงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้จัดทำคู่มือกำรขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจำปี
งบประมำณ 2563 สำหรับสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำขอรำยงำนผลกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำร
ตำมข้อกำหนดของคู่มือกำรขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจำปีงบประมำณ 2563 สำหรับ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เวียงสำดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

( นายฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้รายงาน
 รับทราบ/อนุญาต
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2563)
ชื่อชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
สถานที่ตั้ง 619 หมู่ 4 ตาบลกลางเวียง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
ชื่อผู้ประสานงาน นายฉลองชัย สิทธิวัง โทรศัพท์ 084-616-5432
ผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินการ
จานวน
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ
ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ
/
44 คน บุคลำกรในหน่วยงำน มี
1.กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ประมวลจริยธรรม และวินั ยเชิ ง
เกี่ยวกับคุณธรรม
บวก
จริยธรรม และวินัย
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกขึ้น
2.ประกำศเจตจำนงสุจริตใน กำร
/
44 คน บุคลำกรในหน่วยงำน มี
บริหำรงำนมุ่งนำสู่กำร เป็น
23รพ จิตสำนึกยึดมั่นใน หลัก
องค์กรที่ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม
สต ธรรมำภิบำล ปฏิบัติงำน
เทิดทูน สถำบัน ชำติ ศำสนำ
ด้วยควำม ซื่อสัตย์
พระมหำกษัตริย์
3.มำตรกำร กำร ส่งเสริม
/
บุคลำกรใน หน่วยงำน
คุณธรรม ภำยในองค์กร
สำมำรถนำ นโยบำยไปสู่
กำร ปฏิบัติได้อย่ำง
แท้จริง

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

แบบติดตามผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2563)
ชื่อชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
สถานที่ตั้ง 619 หมู่ 4 ตาบลกลางเวียง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
ชื่อผู้ประสานงาน นายฉลองชัย สิทธิวัง โทรศัพท์ 084-616-5432
จานวนกิจกรรมที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน
ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
จานวนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่มีการดาเนินการจริง
ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไม่ใช้งบประมาณ
 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จานวน - บาท
รายละเอียด ดังนี้

ผลสาเร็จ
กิจกรรม
เชิงปริมาณ

1.กำรเสริ ม สร้ ำ งองค์ จำนวน
ควำมรู้ ด้ ำ นประมวล บุคลำกรที่ เข้ำ
จริยธรรม และวินัยเชิง ร่วม โครงกำร
บวก
2.ประกำศเจตจำนง
สุจริตใน กำร
บริหำรงำนมุ่งนำสู่กำร
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นใน
หลัก คุณธรรม เทิดทูน
สถำบัน ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
3.มำตรกำร กำร
ส่งเสริมคุณธรรม
ภำยในองค์กร

จำนวน
บุคลำกรที่ เข้ำ
ร่วม โครงกำร

จำนวน
มำตรกำร อย่ำง
น้อย1
มำตรกำร

เชิงคุณภาพ

บุคลำกรในหน่วยงำน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกขึ้น
บุคลำกรในหน่วยงำน
มีจิตสำนึกยึดมั่นใน
หลักธรรมำภิบำล
ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์
บุคลำกรใน หน่วยงำน
สำมำรถนำ นโยบำย
ไปสู่กำร ปฏิบัติได้
อย่ำง แท้จริง

งบ
ประมาณที่
ผู้รับ
ใช้
ผิดชอบ
(บาท)
ไม่ใช้
ฉลองชัย
งบประมาณ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.62)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖3)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖3)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖3)

ผลการดาเนินการ
บุคลำกรในหน่วยงำน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกขึ้น

ไม่ใช้
งบประมาณ

ชุมพล

บุคลำกรในหน่วยงำน มี
จิตสำนึกยึดมั่นใน หลักธรร
มำภิบำล ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์

ไม่ใช้
งบประมาณ

ชุมพล

บุคลำกรใน หน่วยงำน
สำมำรถนำ นโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำง แท้จริง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
 ทักษะและควำมสำมำรถของทีมงำน
 กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดาเนินงาน
 ทีมงำนดำเนินกำรน้อย เนื่องจำกบุคลำกรในหน่วยงำนมีน้อย
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
 ต้องกำรวำงแผนที่ดีเพื่อกำรดำเนินงำนที่คล่องตัวในปีงบประมำณถัดไป

ลงชื่อ

ผูร้ ายงาน

(นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

